OBEC

KARLOVICE
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Karlovice na
podporu kvalitní pitné vody v soukromých studních sloužící jako
jediný zdroj pitné vody pro domácnost
v obci Karlovice a v jejích místních částech
pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Název programu

Dotace na rozbory vody ve studních sloužící pro individuální
zásobování vodou v obci Karlovice a v jejích místních částech
Účel použití dotace
Účelem programu je podpora občanům obce Karlovice, kteří nemají připojení na veřejný
vodovod a užívají k zásobování své nemovitosti vodu z individuálních studní.

Důvod podpory stanoveného účelu
Podpořit kvalitní pitnou vodou a údržbu soukromých studní jednotlivých domácností v obci
Karlovice a v jejích místních částech.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na podporu
stanoveného účelu
50 000 Kč pod dobu stanovenou pro podání žádostí o dotaci či do vyčerpání celkové alokace
finančních prostředků (dle toho, co nastane dříve).

Maximální výše dotace na jedno číslo popisné
100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů do maximální výše 5000,- Kč to i na více
faktur nebo daňových dokladů, které byly vystaveny a uhrazeny v roce 2021.

Okruh způsobilých žadatelů
Vlastník nemovitosti v k.ú. Karlovice který má trvalý pobyt v obci Karlovice, kdy se jedná o
stávající nemovitosti – určené k bydlení (rodinný dům, který má přidělené číslo popisné)
v lokalitě, kde není možné se připojit na veřejný vodovod. V rámci dotace NEBUDOU
podpořeny rozbory u novostaveb. Dále pak jsou podpořeny objekty sloužící k rekreaci v k.ú.
Karlovice, jejichž majitel odvádí minimálně dva roky poplatek z pobytu a nacházejí se
v lokalitě, kde není možné se připojit na veřejný vodovod.

Termín realizace akce
Od 1.5.2021 do 30.11.2021 (pozn. Podání žádosti o platbu včetně všech povinných dokladů
dle přílohy č. 2 nutno doložit maximálně do 30.11.2021.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci
Průběžně od 1.5.2021 do 30.11.2021.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci
Nejpozději do 90 dnů od podání žádosti. Výzva je průběžná, žádosti jsou vyřizovány
v průběhu období výzvy.

Kritéria pro hodnocení žádosti
První fáze posouzení žádosti spočívá v ověření formálnosti a věcné správnosti. Pokud žádost
vykazuje formální a věcné nedostatky, poskytovatel vyzve žadatele k jejich odstranění. Pokud
žadatel do 15-ti kalendářních dnů nedostatky neodstraní, poskytovatel žádost vyřadí.
Druhou fází je schválení žádosti Radou obce Karlovice.
Kritéria hodnocení:
- Studna musí být v lokalitě bez veřejného vodovodu
- Studna musí sloužit k zásobování vodou pro nemovitost s alespoň jedním trvale
přihlášeným obyvatelem

•
•
•

Podmínky pro poskytnutí dotace
Žádost je podána způsobilým žadatelem
Na každé číslo popisné lze vyplatit pouze jednu dotaci
Uznatelné náklady:
o Náklady na rozbory vody
o Náklady na vyčištění studny

• Na poskytnutí dotace není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
• Dotace bude poskytována v české měně, bezhotovostním převodem

Kontrola dotace
Ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách a správnosti použití
poskytnutí dotace, zejména zda byla účelně a hospodárně využita, podléhá kontrole
poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu
od okamžiku podání žádosti.
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•
•
•
•

•
•

Postup při poskytování dotace
Žadatel přeloží žádost o dotaci - Příloha č. 1
Po schválení přiznané dotace Radou obce Karlovice bude žadatel vyzván k předložení
žádosti o platbu.
Maximálně do 30.11.2021 předloží příjemce žádost o platbu – Příloha č. 2
Pokud žádost o platbu bude v pořádku, dojde k její úhradě, pokud ne, žadatel bude
vyzván k doplnění

Přílohy
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Karlovice
Příloha č. 2 – Žádost o platbu

Datum a číslo usnesení Zastupitelstva Obce Karlovice, kterým bylo vyhlášení dotačního
programu schváleno
zasedání Zastupitelstva Obce Karlovice dne 25.3.2021, usnesení a/2.
Informace o dotačním programu – Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice. Podmínky
a
přílohy
dotačního
programu
jsou
taktéž
zveřejněny
na
webových
stránkách www.karlovice-sedmihorky.cz .
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